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Confira as últimas notícias, acontecimentos, eventos, novidades e assuntos
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Boa leitura!
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Perspectiva 2019
" Queridos amigos e amigas da indústria de São
Paulo, após longos 4 anos de crise, finalmente a
luz brilha no fim do túnel. Não é uma lamparina,
mas o sol rentorna com sua grandeza de esperanças. Vamos aproveitar e esquentar nossos
ossos fragilizados. Aprendemos com isso que os
resultados dependem de nós. Para frente Brasil,
rumo à vitória! "
Leonardo Ugolini, Diretor Titular do CIESP Distrital Sul

DESTAQUE

Santo Amaro
Parabéns pelos seus

467 anos

No dia 15 de Janeiro o bairro de Santo Amaro comemorou 467
anos e o CIESP Distrital Sul não poderia deixar de parabenizar
todos os trabalhadores e moradores desta grande região!
O bairro surgiu em 1560, quando um casal doou para a capela
Nossa Senhora de Assunção de Ibirapuera uma imagem de Santo
Amaro, o santo padroeiro dos agricultores.
A partir de 1829, o bairro tornou-se a região da cidade de São
Paulo que mais acolheu imigrantes alemães.
Hoje, Santo Amaro é um local de vasta extensão territorial situado
na zona sul de São Paulo.
O CIESP está instalado no bairro desde 1959, localizado na rua
Bernardino de Campos, 145, atendendo as indústrias e empresas
da região.

Galeria Borba Gato antigamente no bairro de Santo Amaro.

Cidade de São Paulo completa 465 anos
Em Janeiro outra aniversariante importante foi a cidade de São Paulo que completou 465 anos. Moderna e acolhedora, esta cidade cheia de contrastes guarda em
cada esquina um pedacinho do mundo. Abriga sonhos, projetos e realizações.
Abriga o futuro dos paulistanos de nascimento e de opção. Abriga desafios e oportunidades. Parabéns, São Paulo! É um orgulho ter a sede do CIESP - Centro das
Indústrias do Estado de São Paulo, instalada aqui desde 28 de março de 1928, buscando desde aquela época, defender os interesses da indústria paulista.

Primeira sede do CIESP na Rua São Bento,
no centro da cidade de São Paulo

Palácio Maua, no Viaduto Dona Paulina,
foi sede do CIESP nas décadas de 60 e 70

Sede atual do CIESP em um dos ícones da cidade: a Avenida Paulista

ACONTECEU

Diretoria e equipe do CIESP Distrital Sul em reunião com o Sr. Roberto Nagano, da Anim Grafs. Foto:
Adilson Araújo

Reunião com Novo Associado do CIESP Distrital Sul
No dia 10/01 (quinta-feira), o Diretor Titular do CIESP Distrital Sul, juntamente de
sua equipe, realizou reunião com o Sr. Roberto Nagano da empresa Anim Grafs. A
Anim Graf atua há mais de 20 anos na confecção de vídeos, animações, legendagem
e materiais EAD, logo, o objetivo era conhecer mais sobre este novo associado e
somar esforços na criação de materiais e ações. Após conhecer o trabalho social
realizado pela Fraternidade Aliança Aca Laurência, braço social do CIESP, o Sr. Roberto decidiu colaborar voluntariamente com a criação de um vídeo exclusivo para
alavancar as ações sociais da entidade, proporcionando gratidão à todos os participantes.

Sr. Leonardo Ugolini, Diretor Titular do CIESP Distrital Sul, e a Sra. Rosely Ugolini, Presidente da Fraternidade Aliança Aca Laurência, realizaram reunião para tratar de assuntos de Assessoria de Imprensa.
Foto: Adilson Araújo

Reunião sobre Projeto de Comunicação e Assessoria de
Imprensa para 2019
No dia 10/01 (quinta-feira), o CIESP Distrital Sul realizou reunião com representantes
da CL&S Comunicações referente projeto de comuicação e assessoria de imprensa
para 2019. A CL&S Comunicações, de Augusto Silvestre e Cláudia Leite, atua desde
1997 com serviços de assessoria de imprensa, content market e desenvolvimento
de estratégias de comunicação. O intuito é aprimorar e diversificar o processo de
comunicação da entidade, assim como, aumentar a visibilidade de produtos,
serviços, ações e eventos. Além disso, a diretoria visa com essas melhorias proporcionar um suporte melhor aos associados e poder ajudar mais indústrias e empresas através de sua representatividade.

PARCERIAS

O CIESP SUL TRAZ UMA NOVA E INCRÍVEL PARCERIA
Saiba gratuitamente como está a saúde do seu servidor
Entendemos que para o bom andamento do seu negócio, ter um servidor estável
e seguro é fundamental.
Desta forma, fechamos parceria com uma empresa especializada, a
Ravel Tecnologia - onde ela estará oferecendo o seguinte serviço
aos nossos associados:

- MONITORAMENTO DE GARGALOS DE HARDWARE
- TENTATIVAS DE INVASÃO
- SERVIÇOS CRÍTICOS E LOGS
- AUTOMAÇÕES
- RELATÓRIOS
CONDIÇÃO ESPECIAL PARA ESTA PARCERIA
O serviço é gratuito para até 3 servidores, incluindo
antivírus corporativo para os mesmos por 6 meses.
Com este serviço, você será informado quando for detectado algum incidente
que mereça atenção. O objetivo é trazer informações claras e atuais sobre seu
ambiente, oferecendo soluções e serviços sob demanda para cada situação.
Diminua seus riscos!
Mais informações acesse a página abaixo
Para garantir a condição especial, no formulário, digite “CIESP Sul”
no campo “Quem te indicou?”
https://conteudo.ravel.com.br/tiondemand
Para conhecer os outros benefícios que o convênio do CIESP com a
Ravel Tecnologia pode oferecer para sua empresa, clique aqui

IMPORTANTE

Mandado de Segurança impetrado em face da JUCESP
Comunicamos que a decisão favorável que desobriga as empresas associadas de
grande porte, associadas ao CIESP – Centro das Indústrias do Estado de São Paulo
(que não organizada como sociedade anônima), de publicar as demonstrações
financeiras e balanços em jornais de grande circulação e no Diário Oficial do Estado,
afastando a exigência imposta pela Deliberação nº 02/2015 da Junta Comercial do
Estado de São Paulo, transitou em julgado em 17/12/18.
Desta forma, a decisão tornou-se definitiva, NÃO CABENDO MAIS RECURSO,
sendo mais uma vitória para a indústria paulista.
Em caso de dúvida, entrar em contato como nosso Departamento Jurídico, pelo
e-mail juridico@ciesp.com.br.
Departamento Jurídico

FIESP disponibiliza a emissão de Certificado de Origem
do Acordo Mercosul-SACU pelo sistema e-cool
A FIESP iniciou, a partir de 17/01/2019, a emissão online dos certificados de origem
que amparam as exportações aos países que compõem a União Aduaneira da
África Austral – SACU, formada pela África do Sul, Botsuana, Lesoto, Namíbia e
Suazilândia.
O Acordo de Comércio Preferencial (ACP) Mercosul - SACU está vigente desde
01/04/2016. Promulgado pelo Decreto n.º 8.703/2016, possui 1.026 linhas tarifárias ofertadas pela SACU e 1.076 itens pelo Mercosul, com redução tarifária aplicada ao imposto de importação de 10%, 25%, 50% e 100%.
As empresas interessadas em utilizar o ACP deverão acessar o sistema emissor de
certificados de origem da entidade, o e-COOL (www.certificadoecool.com.br) e direcionar os processos para análise da FIESP/Sede (PAULISTA).
Para saber quais são os produtos negociados no Acordo e obter mais informações sobre as preferências tarifárias, acesse aqui.
Em caso de dúvidas, a equipe de certificação de origem coloca-se à disposição por meio dos seguintes canais: (11) 3549-4665 e certificadodeorigem@fiesp.com.br.

MEIO AMBIENTE

Divulgação de Vídeo Informativo
O Cadri (Certificado de Movimentação de Resíduos de Interesse Ambiental)
é um documento obrigatório emitido pela Cetesb que aprova o encaminhamento
de resíduos de interesse ambiental a locais de reprocessamento, armazenamento,
tratamento ou disposição final. Este documento é apenas uma das etapas no processo de gerenciamento de resíduos sólidos e não garante à empresa o atendimento integral da legislação ambiental.
Para esclarecer quais outros pontos devem ser observados, a Fiesp, o Ciesp e a
Abetre disponibilizam o vídeo “Responsabilidade Ambiental: Um compromisso
compartilhado que se inicia com o Cadri e deve ir além”. O material contribui para
o entendimento sobre a responsabilidade solidária de todos os atores envolvidos
no processo de gerenciamento dos resíduos sólidos de interesse.
Para acessar o vídeo, clique aqui
NOTÍCIAS

Conquista da Fiesp e do Ciesp para associados e filiados:
liminar contra multa do tabelamento do frete
A Fiesp e o Ciesp obtêm liminar que determina que a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) não aplique qualquer sanção decorrente da Resolução
5.833/2018 aos filiados e às empresas associadas, presentes e futuras, inclusive no
âmbito territorial de representatividade dos seus sindicatos ou das suas associações.
Leia mais

Câmara Ciesp/Fiesp lança procedimento de Árbitro
Provisório
Para tornar mais rápido o acesso a decisões técnicas e fundamentadas, a Câmara
de Conciliação, Mediação e Arbitragem Ciesp/Fiesp lançou o procedimento de Árbitro Provisório. O objetivo é ajudar os usuários a obterem as medidas necessárias
em caso de urgência.
Leia mais

ANIVERSARIANTES

Confira as empresas aniversariantes de JANEIRO:

www.3r.ind.br

www.arkema.com

www.inbrafe.com.br

www.instrumbrasil.com.br

www.kap.com.br

www.luflux.com.br

www.valedojuquia.com.br

www.multitools.com.br

www.pfizer.com.br

www.satobrasil.com.br

www.xenonio.com.br

www.blendcoberturas.com.br

Parabéns às empresas que completaram mais um ano de existência!
Que a vivência e experiências adquiridas ao longo destes anos proporcionem
cada vez mais sucesso e conquistas para seus negócios!

Para receber nossos informativos por e-mail, cadastre-se aqui
Siga-nos:

